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Lionas, 2009 kovas

Laba diena !
Štai 2009 metų kovo mėnesio Net for God filmas:

« Atleidimo galia »
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:
A. Filmo pristatymas:
Šį mėnesį Net for God kviečia jus dar kartą pasiţiūrėti ir permąstyti kai kurias 2008-ųjų metų filmų
ištraukas – visos jos mums byloja tą patį: atleidimas yra išlaisvinanti jėga.
Iš tiesų, 2008-ųjų metų Net for God filmai mums suteikė progą ir laimę susitikti su tikėjimo
liudytojais, išskirtiniais vyrais ir moterimis – Kristaus draugais! Kiekvienas, atiduodamas savo
gyvenimą Kristui, savitu būdu mums parodė, kad prievartos ir neapykantos akivaizdoje atleidimas turi
išlaisvinančią galią, galią gyventi broliškoje meilėje nepaisant istorijos atvertų ţaizdų! Pasirinkdami
dialogą, grįstą meile ir tiesa, šie liudytojai suteikė pasauliui tikrą viltį.
Šis filmas siūlo jums sugrįţti ypač prie 3 filmų :
- BROLYSTĖS KANKINIAI. BUTA - BURUNDIS (2008 geguţė).
Ši ištrauka liudija apie keturiasdešimt jaunų seminaristų iš Butos – vietovės Burundţio pietuose, kurie
1997 balandţio 30 anksti ryte ţūsta nuo aklo smurto smūgių! Šie jaunuoliai verčiau sutiko likti
vienybėje ir mirti nei paklusti priešui, kuris įsakė jiems išsiskirti ir išsirikiuoti pagal savo etninę
tapatybę: hutus ir tutsius. Išlikę gyvi liudija, kad daugelio agonijoje likusių draugų lūpose girdėjo tą
pačią maldą: „Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie neţino, ką daro“. Savo gyvybės kaina šie jaunuoliai
įrodė, kad vienybė tarp etninių grupelių yra įmanoma, kad per tai jų šaliai duodamas tikras vilties
pamatas. Vadovaudamiesi solidarumo dvasia, viršijančia smurtą ir neapykantą, jie apsisprendė
neišduoti idealo savo brolystės, kurią kartu kūrė dialogu ir malda per ilgus mėnesius iki uţpuolimo;
tuo metu vienijimo darbą vykdė tėvas Zacharijas Bukuru, Butos seminarijos rektorius.
- VIDINIS GYDYMAS SU LYTTA BASSET (2008 lapkritis)

Šį vienijimo ir sutaikinimo darbą mūsų baţnyčiose ir pasaulyje galime atlikti tik tuomet, jei
patys tuo gyvename! Štai kodėl Lytta Basset, jau 17 metų Ţenevos protestantų baţnyčios pastorė,
rašytoja ir teologijos dėstytoja Šveicarijoje, šiandien mus kviečia eiti taikos ir vidinės laisvės keliu,
įkvėpimo semiantis iš ţmogaus, kurį laikome Dievu – Jėzaus iš Nazareto.
Ji komentuoja mums Jėzaus papasakotą palyginimą apie „nepakeičiamą avį“! Jėzus ateina ieškoti ir
išgelbėti praţuvusią avį - tą mumyse esančią paslėptą ir suţeistą dalį. Čia mes ir susitiksime Kristų! Jis
yra šalia suţeisto ţmogaus, kuriuo esame, išgydo mus ir suvienija!

- HRANT’AS DINK’AS – MEILĖ IR TIESA SUSITIKS ! (2008 spalis)
Ši filmo ištrauka pasakoja apie vieno išskirtinio ţmogaus - Hrant‘o Dink‘o - pašaukimą. Ţurnalistas
armėnas, Turkijos pilietis ir dienraščio „Agos“ įkūrėjas, visą savi gvenimą kovoja uţ ţodţio, minties laisvę
ir ţmogaus teisių gynimą! Hrant‘ui Dink‘ui nėra teisingumo be tiesos ir tiesos - be teisingumo! Jis myli
savo armėnų tautą ir taip pat myli Turkiją. Jo tikslas – ginti „gyvenimą kartu“. Jis įsitikinęs, kad visi
Turkijos gyventojai – turkai, kurdai, graikai, armėnai, ţydai, asirai chaldėjai ir kiti – turi tas pačias teises. Iš
Hrant‘o šis „gyvenimas kartu“ taip pat reikalauja didelių pastangų, sumokėti kainą; jis įsisavino praeities
patirties perduotas pamokas, kaip turime stoti į akistatą su savo praeities istorijomis. Jis tampa atminties ir
turkų – armėnų susitaikinimo gynėju. Jis tiki šiuo dialogu, jo reikalingumu ir skubumu.

B. Ką veikti peržiūrėjus filmą?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti šiais dviem klausimais:
- Kaip, kontempliuodamas/a šių filmų vaizdų ir žodžių jėgą, šiandien aš galiu sekti Kristų ?
- Kas manyje yra ta pražuvusi avis ?

C. Užtarimo malda šiam mėnesiui:
Šį mėnesį siūlome jums melstis uţ tai,

kad žodis « atleidimas », krikščionių naudojamas, bet pasaulio dvasios atmestas,
būtų vis labiau vertinamas humanitariniuose moksluose, politinėse diskusijose,
visuomeninėse realijose kaip veiksminga ir tikra jėga.
Galime taip pat melstis

už europinį Chemin Neuf bendruomenės susirinkimą Paryžiuje, rengiamą Sekminių
savaitgalį, 2009 m. gegužės 30-31 ir birželio 1 dienomis. Šia proga 8 nauji kunigai ir 40
Chemin Neuf bendruomenės, tad ir Tarptautinės Ekumeninės Brolijos, narių galutinai
įsipareigos tarnauti Bažnyčiai ir pasauliui, ypatingu būdu paaukodami savo gyvenimą už
krikščionių vienybę.
Galime melsti, kad kiekvienas jų galėtų patirti atleidimo jėgą.
D. Dievo Žodis šiam mėnesiui :
Šio mėnesio ţodis yra antrame laiške korintiečiams, 5-me skyriuje, 20-je eilutėje :
« Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ »

Gero susitikimo!
Net for God komanda

